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Internationellt arbete inom Svensk  
biblioteksförening 
De internationella frågorna är viktiga för Svensk biblioteksförening. Inriktningen  
på det internationella arbetet är att främja långsiktighet och skapandet av hållbara 
strukturer för biblioteksutveckling. Av den anledningen har Svensk biblioteksförening 
som sin huvudstrategi valt att kanalisera sitt internationella arbete genom nordiskt 
samarbete, europeiska organisationer (EBLIDA och LIBER) och IFLA-medlemskap. 
Svensk biblioteksförening har valt att kraftsamla resurser och engagemang på lång-
siktiga samarbeten och projekt i stället för att sprida resurser på olika, mer kortsiktiga 
insatser. Det internationella arbetet och samarbetet med andra länder skall präglas  
av ömsesidigt lärande. 

Det internationella arbetet bygger på ambitionen att möjliggöra för föreningens 
medlemmar på de olika biblioteken att delta i det internationella utbytet. I valet  
mellan att lägga resurser på anställd personal eller medlemsaktiviteter  
har såväl årsmötet som styrelsen prioriterat det senare. Årligen delar därför 
föreningen ut såväl resestipendier som stipendier för IFLA-deltagande. 
Genom Svensk biblioteksförenings försorg har sedan år 2000  
hundratals personer fått möjlighet till internationellt  
erfarenhetsutbyte med stöd av dessa stipendier. 

Världen

IFLA
IFLA, International Federation of Library Associations 
and Institutions, är bibliotekens globala röst. IFLA 
representerar professionens intressen och arbetar  
för att förbättra bibliotekens förutsättningar över  
hela världen. Tillsammans med Unesco står IFLA  
exempelvis bakom flera av de internationella  
biblioteksmanifesten. 

Svensk biblioteksförening stödjer aktivt IFLA:s arbete 
bland annat genom att vara medlem i IFLA:s samtliga  
sektioner, oavsett om det finns ett svenskt deltagande i 
dessa eller ej. Svensk biblioteksförening främjar också  
IFLA:s verksamhet genom att på olika sätt stödja svenskt  
deltagande i IFLA:s sektioner. Föreningens resestipendium  
har bidragit till att möjliggöra ett stort och aktivt deltagande  
under IFLA World Library and Information Congress, WLIC,  
och i IFLA:s olika sektioner och grupper.  
Reserapporterna finns att läsa på föreningens webbplats.

Föreningen har också ett stort och aktivt expertnätverk för IFLA, som  
anordnar nätverksträffar då man bland annat planerar, samordnar  
och följer upp deltagandet på WLIC.
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Europa

EBLIDA
EBLIDA, European Bureau of Library, Information and Documentation, är en  
oberoende paraplyorganisation för biblioteks- och informationsområdet och  
fokuserar på europeiska frågor inom informationssamhället. EBLIDA verkar för fri  
tillgång till information och för bibliotekens och arkivens roll för att uppnå detta. 
Svensk biblioteksförening anser att det är mycket viktigt att det finns en  
organisation som bevakar biblioteksfrågorna på europeisk nivå. 

LIBER
Svensk biblioteksförening är medlem i LIBER, Ligue des Bibliothèques Européennes 
de Recherche, en europeisk samarbetsorganisation för forskningsbibliotek och rela-
terade institutioner. Genom Svensk biblioteksförenings engagemang i LIBER bidrar 
föreningen till påverkansarbete gentemot EU-institutionerna och den europeiska 
rättsutvecklingen, i synnerhet på upphovsrättsområdet. Prioriterade frågor för  
LIBER har de senaste åren bland annat varit reformerad upphovsrätt och  
öppen tillgång till offentligt finansierad forskning (Open Access). 

Norden
De nordiska biblioteken har en likartad bakgrund och  
gemensamma värderingar om öppenhet och fri  
tillgång till information som utgångspunkt.  
Biblioteken har spelat en viktig roll i utvecklingen  
av demokrati och välfärd i de nordiska länderna.  
Svensk biblioteksförening deltar fullt ut i de  
nordiska biblioteksföreningarnas samarbete.  
Det nordiska arbetet är värdefullt, både därför  
att det ger möjligheter till ett gemensamt  
nordiskt agerande i IFLA och andra inter- 
nationella sammanhang, men också för att  
det ger bättre förutsättningar för de nordiska 
bibliotekens utveckling. Erfarenhetsutbyte,  
jämförelser och kunskapsöverföring ger  
en förtrogenhet med bibliotekens  
förutsättningar i hela Norden. Gemensam  
kunskap och ett samnordiskt agerande  
skapar bättre förutsättningar för de nordiska  
biblioteksföreningarnas verksamhet även  
nationellt.
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Övrigt internationellt arbete
Genom Svensk biblioteksförenings medlemskap i Svenska Daisykonsortiet,  
en sammanslutning som sprider kunskap om tillgängliga medier och tillgänglig  
läsning, är föreningen indirekt medlem i International DAISY Consortium. 
Föreningen har även samarbetat med andra internationella organisationer  
vid olika enstaka insatser, till exempel med International Board on Books for  
Young People, IBBY. 

Svensk biblioteksförening hade under perioden 2013–2020 ett nära samarbete  
med Kenya Library Association (KLA). Samarbetets grund var utbyte av erfaren- 
heter och kunskap om bibliotekets roll i samhället, arbete med att bygga en  
stark organisation och att bedriva politiskt påverkansarbete. Med utgångs- 
punkt i IFLA:s program ”Building Strong Library Associations” arbetade  
föreningen för att skapa en stabil och hållbar biblioteksförening i Kenya.

Resestipendier
Svensk biblioteksförening delar ut resestipendier två gånger per år.  
Stipendier kan delas ut både för individuellt resande och för gruppresor.  
Avsikten med stipendieresorna är att medlemmen som individ ska få  
möjlighet att fördjupas och utvecklas i sin profession genom inter- 
nationella kontakter. Föreningen möjliggör också genom  
stipendierna att svensk kompetens uppmärksammas och  
utvecklar biblioteksverksamheten globalt. 

Sökande skall vara enskild eller institutionell medlem 
i föreningen. Ansökan skall innehålla motivering  
samt budget och ta hänsyn till föreningens  
resepolicy avseende miljöpåverkan.  
Reserapport skall lämnas senast en månad  
efter hemkomst. Bidragsmottagare skall  
vara beredd att berätta om resan i vidare  
sammanhang både muntligt och skriftligt. 
Bidragsmottagare skall i sådana  
sammanhang redovisa att föreningen  
finansierat resan. 
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